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پس از بهبود  كند.مي رديابيسال است كه عملكرد صنعت ليزينگ را  30در حدود  وايت كالركجهاني گزارش ليزينگ 

مزايای  و كمهای  حاشیه بدليل .معمولي تري رسيده استبه رشد صنعت ليزينگ هم اكنون بحران اقتصادي جهاني، 

به عدم  كه منجر مالي تجهیزات است تامینبرای صنعت لیزينگ درحال نوآوری و ايجاد شیوه های خالقانه ، يمالیات

 مین مالي مي گردد. اتشخیص لیزينگ و ساير روش های ت

 بازنگري 

 گزارشبراساس خود را حفظ كرده است.  ثبتچشم انداز م لیزينگصنعت ، ياقتصاد جهانبعد از سه سال بهبودي از بحران 

دو عملكرد داشته اند.  میلیارد دالر 96/883 درصد7/1 با متوسط رشد 2013در سال  كسب و كار جديد حجم، كشور برتر 50

 ند.بوده اي برخوردار رشد مثبت نیز از امريكای جنوبيو اروپا  منطقه

عات اطالدر نحوه ارائه   (CFLA)كانادا لیزينگ و مالیهانجمن  بازنگرینتیجه  امريكای شمالي در فعالیتچشمگیر  افت
 كرده است. تجربه ی واقعي را بر حسب معیارها %8 رشد منطقهاين ، تعديل جدای از اين و صنعت است

كرده است )بیش از  تجربه 2012و  2011نسبت به سالهای را  یتررشد آهسته جهان لیزينگ نعت ص ،%7/1رشدبا 
رشد سريع لیزنگ در كشور چین نیز بدلیل مالیات بر ارزش افزوده  (.2012در سال  درصد 9و تقريباً  2011در سال  درصد20

 رسیده است.   2013درصد درسال 3به  2012سال درصد در 43كاهش يافته و از 
 
 
 



 

 مرزها را از بين مي برد. نوآوري 
خود را  بطور سنتيشركت ها و موسسات تجاري كه  نظراتي ارائه داديم. لیزينگ صنعت چشم اندازدر خصوص تغییر  ما قبال

            ارائهگسترده تری را ن منابع مالي تامیهای لیزينگ و مكانیسم اكنون ، كردندمعرفي مي "ليزينگ تجهيزات"بعنوان 

حجم تا شده باعث  ،ابزار تامین مالي به عنوان يک (HP) خريد و اجاره مجدد استفاده گسترده از 2013در سال مي دهند. 
 و در گزاراشات آمار آن آورده شود. صنعت ما را شامل  فعالیتزيادی از 

ت مالیاتي لیزينگ شده و مدل های تجاری برای رويارويي با چالش ها درحال بهره پايین منجر به از بین رفتن مزي نرخ
مطرح مي كردند هم اكنون پرتفوی محصوالت خود را در  لیزينگ كه خود را بعنوان شركت بسیاری از سازمان ها. تغییرند

البته آمار  است.دق اصآمريكا  تحدهدر مورد اياالت م اين امر به ويژه خدمات مالي كه غیر از لیزينگ هستند توسعه داده اند.
 اين نوع از فعالیت ها در گزارش حاضر آورده نشده است.

 
 (2012-2013) به تفكيك منطقه: حجم و رشد 1دول ج

 حجم ساالنه منطقه رتبه

 )ميليارد دالر(

 رشد )%(

2013-2012 

درصد حجم 

بازار جهاني 

2012 

درصد حجم 

 يبازار جهان

2013 

تغيير در سهم 

-2012بازار 

2013 

 -9/0 9/37 8/38 -4/0 1/335  شماليامريكاي  1

 6/1 7/37 2/36 3/6 6/333 اروپا 2

 -7/0 1/20 8/20 -6/1 3/177 آسيا 3

 5/0 2 5/1 37 18 آمريكاي جنوبي 4

 -4/0 4/1 9/1 -3/22 5/12 استراليا/نيوزيلند 5

 -1/0 8/0 9/0 -2/8 5/7 آفريقا 6

     96/883 جمع كل 

 

 يكاي شمالي آمر

با همچنان  ميليارد دالر 335با حجم كسب و كار جديد  امل آمريكا، كانادا و مكزيك است،در ناحيه آمريكاي شمالي كه ش

اين اثرگذاري را در  بيشترينمجدد تجهیزات،  اجارهو  خريد و تامین مالي در تجارت جهاني از یدرصد 9/37 سهم كسب

  دارد. بازار

جمع از  بیشتر ،سب و كارك میلیارد دالر 88/317 با حجم هانج های لیزينگبزرگترين بازاريكي از ن بعنوا اياالت متحده 

ه و ليزينگ مالي موسسه براساس گزارش .حجم عملیات چهار كشور بعدی شامل چین، آلمان، انگلیس و ژاپن مي باشد

(ELFF) مطلوب تر بوده و پیشي گرفته استه خوب گذشت های تمام زماننسبت به  2012سال  اين كشور در، عملكرد .



كسب و حجم كل  سوم از دو تجهیزات ساخت و ساز با بیش از شاورزی وتجهیزات ك، ، تجهیزات كامپیوتری حمل و نقل

 هستند.  اياالت متحدهدر فعالیت مهمترين زمینههای  كار

 پاروا

 میلیارد دالر 335 و 6/333 مبالغبه ترتیب  بوده وشبیه بهم بسیار  بازار جهاني در و آمريكای شمالي اروپا حجم عملكرد

 در لیستاروپايي  كشور 28 درصد سهم جهاني فعالیت های لیزينگ را در اختیار دارد. همچنین 7/37اروپا  مي باشد.آمريكا 

 هستند.اين صنعت اول جهان در شور ك 50

رشد و  هقوی بود عملكرددارای مجموع در وليكن ، مدت طوالني دچار ركود اقتصادي گرديديك عليرغم اينكه اروپا براي 

در  .شده استباعث دلگرمي بوده كه تثبیت بازار جنوب اروپا است. نكته جالب  رسیده درصد 3/6ه ب منطقهاين لیزينگ 

 ،مي رسد درصد20 بیش از بهايتالیا، اسپانیا، پرتقال و يونان گزارش كاهش فعالیت در كشورهای  ،2012در سال  حالي كه

كاهش  درصد26/2پرتغالو  درصد1/6 ، اسپانیادرصد27/0 ايتالیا :است هبودتر  اطمینان بخش 2013برای سال م ارقااين 

كشور برتر قرار نداشت.  50برای دومین سال پیاپي يونان در لیست  .داشته است درصد رشد06/10 يونانداشته اند و 

 را به خود اختصاص بازار جهاني درصد از16اروپا و درصد از بازار3/42 ههستند ك انگلیسآلمان و گران اصلي منطقه اروپا يباز

در مقام سوم  ،از آمريكا و چين بعد، 2013در سال آلمان مهمترين و بزرگترين صنعت ليزينگ در اروپا را دارد كه  داده اند.

سهم كمي  هنوز در آلمان جاره مجددخريد و ا خود نموده است. در سال هاي قبل را از آنژاپن جدول قرار گرفته و جايگاه 

( بوده درص 39 لیزينگ عملیاتي)( و درصد 49( و عمده فعالیت های اين كشور در خدمات لیزينگ مالي )درصد 12داشته )

 است. 

در  %3/77رشد كاملي داشته و قسمت عمده فعالیت های خريد و اجاره مجدد در با نسبت سهم  انگلیسصنعت لیزينگ در 

درصد  46كه در اقتصاد انگلیس تشكیل مي دهند.  ي راكسب و كارهای كوچک بخش مهمس انجام شده است. كشور انگلی

 استفاده مي كنند. مجدد  اجارهو  خريد از روشتجهیزات و فن آوری های جديد تأمین مالي و دستیابي به برای  ها آناز 

 آسيا

، 2013طي سال  تاًنتیج و رسيد ميليارد دالر آمريكا 3/177 هكاهش ب درصد 6/1با در منطقه آسيا  ليزينگكار  حجم كسب و

 وآسیاست  در بازارلیزينگ  اصلي سكاندار چین كرد.كاهش پیدا  درصد 1/20 بهدرصد 8/20سهم بازار جاهني اين منطقه از 

 منفي مالیات بر بررسي ها نشان از تأثیر .در اين صنعت برخوردار بوده استاهش قابل توجهي ك از ،سال گذشته در گزارش

 صنعت در حالي كه مي باشد.لیزينگ  در كسب و كاردر صنعت لیزينگ كشور چین داشته و مانع جدی   (VAT) افزوده

 است.  بهره مند بودهی درصد 61 رشدطي پنج سال گذشته از  چین لیزينگ



 ی داشت.درصد 23/6 یرشدبعد در سال  آن بدنبالو  آغاز شد 2011در سال  يرشد متوسط اب ژاپن لیزينگ صنعتبهبود 

ی را درصد 30موفقیت آمیز شد در صنعت لیزينگ، رمیلیارد دالر آمريكا  26/67 مبلغ با دستیابي بهژاپن  ،2013در سال 

نشان را  رشد دو رقمي همه سخت افزار كامپیوتر، تجهیزات پزشكي و تجهیزات ساخت و ساز تجهیزات صنعتي،تجربه نمود. 

 یهافن آوری  برای ترويجشده وسیله ای لیزينگ  وشده  معرفي "ژاپن  احیاء اقتصادیاستراتژی  " 2013در سال  .دادند

  اثرات آن در سال های آتي مشخص خواهد شد. معرفي شده كه 

  از حجم عملكرد 2012رشد يافت و در سال  2010صنعت ليزينگ در تايوان همزمان بعد از ركود اقتصاد جهان در سال 

از سهم  %89با  SMEsسال گذشته بود برخوردار گرديد.  10ميليارد دالر كه بهترين عملكرد اين كشور طي  8/7

 قراردادهاي ليزينگ در تايوان هنوز مهمترين بازار هدف براي ليزينگ اين كشور است. 

 نگيزيل ضريب نفوذ

دو  قتيدر حقاند، محاسبه شده است. ارائه دادهناد كشورهايي كه آمار قابل است برايليزينگ  ضريب نفوذ 2در جدول شماره 

ت تجهيزات بكيل سرمايه ثانسبت حجم ليزينگ به تش محاسبه روش اول روش براي محاسبه نرخ نفوذ ليزينگ وجود دارد.

 باشد. روش ديگر حاصل تقسيم حجم عمليات ليزينگ بر توليد ناخالص داخلي ميو  بودهآالت و ماشين 

گذاري مناسبتر است. اگرچه جهت مقايسه رقابت ليزينگ براي تامين مالي سرمايه گذاري(فوذ سرمايهشاخص اول )نرخ ن

( قابل GDPسرمايه ثابت كشورها دارد. اما شاخص كالرك )هاي قابل اتكايي درخصوص تشكيل دهمحاسبه آن نياز به دا

شاخص با بررسي ليزينگ بعنوان يكي از مهمترين  اينبراي تمامي كشورها دردسترس است.  نيز اتكاتر بوده و اطالعات آن

كند در كدام و همچنين مشخص مي مي پردازدرشد و بلوغ آن در كشورهاي مختلف به مقايسه  ،هاي اقتصاديفعاليت

ي  بند رتبه و ارقام 5شماره  جدولگذاري مورد استفاده قرار گرفته است. ليزينگ بعنوان ابزاري استراتژيك در سرمايه ،مناطق

 را نشان مي دهد. 2013 در سال GDP در نسبت كالرك وايتگروه  دررا  كشور هر يبرا

 

 

 

 

 

 



 

 

 2014 در سال كالرك وايتجهاني ليزينگ  گزارش :2جدول  
 حجم ساليانه كشور رديف

 )ميليارد دالر(
 درصد رشد 

2012- 2011  
 ملينرخ نفوذ توليد ناخالص  نرخ نفوذ

2013 
 92/1 22 8 88/317 آمريكا 1
 11/1 1/3 -59/2 90/88 چين  2
 01/2 6/16 -33/0 31/71 آلمان  3
 67/2 31 61/12 79/69 انگليس 4
 11/1 8/9 30 26/67 ژاپن 5
 25/1 5/12 -88/2 31/34 فرانسه 6
 N/A 22/1 39/0 22/25 روسيه 7
 82/3 4/24 -57/2 82/20 سوئد 8
 87/0 4/9 -27/0 93/18 ايتاليا 9
 71/0 32 8 47/12 اكاناد 10
 19/2 6/10 -81/7 22/12 سوئيس 11
 88/0 40 -93/9 14/12 استراليا 12
 03/2 2/14 14/13 05/11 لهستان 13
 79/0 1/8 -87/2 44/9 كره 14
 60/1 2/9 61/12 54/8 تايوان 15
 50/2 8/21 10/8 49/8 دانمارك 16
 73/1 8 95/3 88/7 نروژ 17
 74/1 8/12 04/0 72/6 اتريش 18
 75/0 6/6 30/7 05/6 هلند 19
 31/2 2/16 -95/5 77/5 فنالند 20
 63/0 9/6 27/15 68/5 تركيه 21
 39/0 4 -10/6 68/5 اسپانيا 22
 13/1 7/8 -90/9 64/5 بلژيك 23
 N/A 62/1 21/5 62/5 كلمبيا 24
 N/A 23/1 50/7 97/4 افريقاي جنوبي 25
 N/A 40/0 63/23 73/4 مكزيك 26
 N/A 16/0 -37/31 01/4 برزيل 27
 55/1 4/11 73/4 99/3 جمهوري چك 28
 N/A 80/0 03/139 06/3 آرژانتين 29
 48/2 9/15 -46/0 48/2 اسلواكي  30
 N/A 96/0 21/11 48/2 شيلي 31
 N/A 21/1 88/7 24/2 پرو 32
 N/A 69/0 12/21 91/1 مالزي 33
 83/0 10 26/2 89/1 پرتقال 34
 78/0 4 30/11 64/1 روماني 35
 N/A 09/1 10/7 62/1 مجارستان 36
 29/1 7/15 50/7 42/1 مراكش 37
 91/5 1/23 -77/6 28/1 استوني 38
 09/2 16 36/1 11/1 اسلووني 39
 65/2 09/14 17/17 06/1 ليتواني 40
 24/0 4/5 36/40 92/0 ايران 41
 N/A 50/0 -72/0 88/0 اكراين 42
 36/3 3/14 57/1 87/0 لتوني 43
 51/1 9/7 12/10 79/0 بلغارستان 44
 N/A 24/0 50/112 68/0 هنيجري 45
 N/A 58/0 36/9 60/0 پرتوريكو 46
 N/A 15/0 -01/53 44/0 عراق 47
 72/0 70/4 -05/1 41/0 مونته نگرو –صربستان  48
 N/A 23/0 -9 36/0 نيوزيلند 49
 63/0 80/2 21/36 31/0 ازبكستان 50
    96/883 كلجمع  

 



 
 
 

 

 اشكال  گريدبا  رقابت صحنه در نگيزيلمقايسه  يچگونگ از يبهتر نشانهيك ( يگذار هيسرما نفوذ) نياول ار،يمع دو از
 يگذار هيسرماكار  يبرا حيصح آمار ييشناسا به يبستگ يگذار هيسرما نفوذ نسبت محاسبهاست. علي ايحال،  يمال نيتام

 يداخل ناخالص ديتولگروه وايت كالرك به  نسبتمي بايد با آنها سنجيده شود.  نگيزيل عهمجمو اساساين  بردارد كه 
بيشتر در  كشورها تماماطالعات عالوه بر اين،  است. تر گسترده مخرج بر مبناي يك مورد اعتماد شاخص كي بعنوان

 دسترس است.
هاي داراي خدمات ليزينگ نسبتاً بالغ اين نسبت در كشور اقتصاديبطور كلي در سنجش ليزينگ با اشاره به فعاليت هاي 

 جايي كه ليزينگ خط مشي خود را بعنوان يك منبع تامين مالي سرمايه گذاري ارتقا مي دهد. برجسته تر است.
 

 

 دالر()ميليارد  1994-2013 بر اساس منطقه زينگيل حجم :3جدول 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 6/333 314 7/302 233 4/220 7/336 2/401 272 6/239 5/236 1/196 1/164 140 133 اروپا

 1/335 4/336 5/292 3/213 8/190 1/226 9/237 1/241 7/236 7/240 9/223 216 1/254 4/272 امريكاي شمالي

 3/177 2/180 4/153 6/105 8/103 2/99 6/84 7/81 74 2/78 1/74 7/68 7/67 3/78 آسيا

 18 2/13 5/27 4/25 2/30 2/54 4/14 2/19 9/13 5/7 4 3/3 6/5 1/8 آمريكاي جنوبي

 5/12 1/16 12 8/10 7/5 9/6 1/4 6/8 2/8 1/8 6/7 8/5 5/5 3/5 استراليا/ نيوزيلند

 5/7 2/8 6/8 4/6 5/6 6/9 2/11 1/11 6/9 1/8 6/5 7/3 8/3 9/3 آفريقا

 884 868 7/796 5/594 3/557 8/732 4/780 7/633 582 1/579 3/511 6/461 7/476 499 جمع كل 

 

 

  نفوذ بازار)%( اجاره تجهيزات نرخ مقايسه ميزان :4جدول 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 22 22 21 1/17 1/17 4/16 26 7/27 9/26 9/29 1/31 1/31 31 7/31 اياالت متحده 

 8/9  2/7  8/6 3/6  7  2/7    8/7 3/9  3/9  7/8  7/8  3/9   2/9 1/9  ژاپن  

 6/16 8/5  7/14  3/14  9/13  2/16  5/15  6/23  6/18  7/15  7/21  8/9  5/13  8/14  آلمان 

 1/8 5/8  7/8  8/4  4/4  5/10  -  4/9  7/7  6/5  4/4  9/3  6/1  4/2  كره 

 31 8/23  8/19   5/18  6/17  6/20  6/11  7/12  5/14  4/9  2/14  3/15  4/14   8/13  انيتابري

 5/12 8/12  1/11   5/10 1/3  2/12   12   11  7/11   9   4/15  9/12  7/13   2/9  فرانسه 

 4/9 10   3/12  1/13 10   9/16  4/11   2/15  1/15  4/11  6/7   6/8  4/10  3/12   ايتاليا  

 N/A - - - - 8/23 19 9/16 5/13 7/7 8/3 6/3 6/7 4/11 برزيل

 32 8/20 8/20 1/15 14 6/19 22 22 9/23 3/23 22 2/20 22 5/22 كانادا

 40 5/27 5/27 12 10 10 2/14 18 20 20 20 20 20 20 استراليا

 4/24 6/24 2/18 2/19 5/17 4/19 3/14 8/11 8/11 7/12 6/11 13 2/9 9/12 سوئد

 

 

 

 



 

 

 


